
   O impacto da ascensão chinesa na Cooperação Sul-Sul: novos métodos e instituições  
 
A cooperação Sul-Sul é um tema que vem alcançado maior relevância no sistema 

internacional ao longo, principalmente, do século XXI. Um dos fatores que aumenta a sua 
importância é a ascensão da China, um país emergente, ao posto de potência mundial. Dessa 
forma, o papel desempenhado pela China, uma das maiores economias do mundo, mas que 
prefere se identificar como um país do Sul Global, acaba por impactar e intensificar as relações 
de cooperação entre países em desenvolvimento, principalmente, quando se trata de ajuda 
internacional, onde a mesma introduziu novos parâmetros e formas de cooperação. 

O objetivo da pesquisa gira em torno de aumentar a base de conhecimento sobre 
cooperação Sul-Sul, onde se faz necessário considerar a China como um país que atua de forma 
expressiva na busca por cooperação, principalmente, com os países emergentes. Dessa forma, 
é visto a necessidade de observar o impacto de ações, como a ajuda internacional, em diferentes 
regiões e países. Essa nova forma de ajuda internacional tem como preceito ser diferente das 
práticas de ajuda exercidas na lógica Norte-Sul. Sendo assim, analisar como essa nova forma de 
exercer ajuda internacional pode influenciar as relações entre países do Sul e até mesmo os 
ganhos ou perdas que a China por ventura pode ter nessas relações, se faz de extrema 
importância para aumentar a compreensão sobre a dinâmica da cooperação Sul-Sul.  

Outro papel fundamental exercido pela China se configura na criação de novas 
instituições e mecanismos de atuação internacional, como o Banco Asiático de Investimento e 
Infraestrutura e o Novo Banco de Desenvolvimento, este pertencente ao BRICS. Dessa forma, a 
ascensão da China no cenário internacional marca também uma China pautada em preceitos 
multilaterais, confiante nas instituições internacionais e na cooperação. Logo, o impacto dessa 
posição influencia diretamente os países do Sul Global quando os mesmos pensam em 
cooperação Sul-Sul. 

O início da pesquisa data de março de 2019, dessa maneira, inicialmente, realizamos a 
catalogação de artigos e livros a respeito de países do Sul Global. Posteriormente, fizemos a 
leitura e resumos de artigos, especificamente sobre a China atuando na cooperação Sul-Sul. A 
participação na conjuntura mensal da plataforma de pesquisa Latitude Sul proporcionou uma 
visão ainda maior sobre os assuntos que possuem uma maior relevância à respeito da China no 
sistema internacional. 

Os resultados obtidos ,até o momento, mostram a importância da posição chinesa no 
sistema internacional e como, a China sendo um país do Sul Global, pode influenciar 
diretamente novas formas de cooperação, ajuda internacional e maior desenvolvimento de 
países do Sul.  

Sendo assim, é notável afirmar a importância que a Cooperação Sul-Sul apresenta nas 
relações internacionais, uma vez que, os países emergentes, influenciados diretamente pela 
posição ascendente da China, podem estar destinados a atuar de forma mais impactante no 
sistema internacional.  
 


